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چکی ه

توسعه ،توسعهيافتگي و توسعه نيافتگي از دير باز از مباحث بسيار مهم
و اغلب چالشبرانگيز در حوزههاي مختلف علوم اقتصادي بوده است .در
ايران نيز ،آن چنان كه بيشترين متفكران گفتهاند از مشمروهه تماكنون،
جامعهاي در حال گذار و در حال توسعه را شاهد هستي و هبيعي است
كه بحث توسعه ،توسعهنيافتگي و علل عقب ماندگي ايران از دغدغههاي
مه آنان بوده باشد .هر يك از اين متفكران ،از ديدگاهي به بررسي اين
امر پرداخته است كه توضيح آن با توجه بمه نرريمات توسمعه مميتوانمد
راهگشمما باشممد .درايممن پممهوهش تمم م ممميكنممي عوامممل مممبرر بممر
1. Dematel
2. Anp
 .3دكتري اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه پوترا مالزي (نويسنده مسئول)؛ sadeghi_ahmad@yahoo.com
 .4دانش آموخته دكتري كارآفريني ،دانشگاه آزاد قزوين؛ mehransaedi@gmail.com

 / 118شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعهنیافتگی اقتصاد ایران از دیدگاه خبرگان ...

توسمعهنيمافتگي اقتصماد ايمران را شناسمايي و رتبمهبنمدي كنمي  .روم
پهوهش ،با توجه به ماهيت پمهوهش توصميفي از نمو پيمايشمي اسمت.
جامعه آماري اين پهوهش ،خبرگان فعال در حوزه اقتصاد هستند .بدين
ترتيب ،نخست با بهكارگيري نرر خبرگان و كارشناسان و با اسمتفاده از
تكنيمك دلفمي 20 ،مبلفممه مممبرر بممر توسممعهنيممافتگي اقتصمماد ايمران را
شناسايي و در پنج گروه دستهبندي ميكني  .اين عواممل در نهايمت بما
استفاده از رومهاي آماري و تكنيكهاي تصممي گيمري چنمد معيماره
فازي رتبهبندي شدند .نتايج بهكارگيري تكنيكهاي تصمي گيري چند
معياره مانند تصمي گيري آزمون و خطا و فرايند تحليل شبكهاي نشمان
ميدهد از ميان عوامل پنجگانه مبرر بر توسعهنيمافتگي اقتصماد ،عواممل
مديريتي ،بيشترين تأرير را بر توسعهنيافتگي دارد و شاخصهاي عواممل
فرهنگي ،عوامل سياسي ،عوامل جامعه و عواممل ممالي در اولويمتهماي
بعدي قرار دارند.
لژگان کلی ع :توسعه نيافتگي ،اقتصاد ،تكنيك دلفمي ،تصممي گيمري

چند معياره ،تصمي گيري آزمون و خطا ،فرايند تحليل شبكهاي.

طبق بن ع O50 ،O11 :JEL

ق

در خصوص توسعهنيافتگي ايران دو نو نگاه را ميتوان از يكديگر متممايز نممود؛ برخمي
براي عقبماندگي كشور به عوامل دروني و برخممي ديگر به عوامممل بيممروني تأكيممممد
دارند .هر چند ميتوان در البهالي مفاهيمم همر يمك از نرممريات حضممممور و رد پماي
هممر دو عامل را در كنمار يكممديگر مشمماهممده كرد .ايران از جمله كشورهايي است كه
برخي آن را كشوري در حال توسعه و برخي ديگر به دليل تعريف خاصمي كمه از توسمعه
ارائه ميكنند ،آن را عقب مانده مينامند؛ اما اين كه به چمه دليمل ايمران بمهرغم تممام
توانمنديهايش هنوز توسعهمند نشده ،موضو بحث و گفتگموي بسمياري از دانشممندان
قرار گرفته و هر يك داليل متفاوتي براي آن بر شمردهاند كممممه باعمممث بمهوجممممود
آمممدن نرريههاي مختلفي در اين خصموص شمده اسمت .نكتمه قابمل تأممل در بررسمي
ديدگاههاي پهوهشگران در خصوص سببشناسي توسعهنيمافتگي ايمران ،توجمه بمه ايمن
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واقعيت است كه در نگاه هر يك از پهوهشگران ،رشد ،توسعه و يا انحطاط و پيشمرفت بما
شاخصهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و از زاويه ديد مشتركي برخوردار نبودهانمد؛
به عنوان مثال ،برخي انحطاط را نقطه مقابل بازگشت به خويشتن و آن را معادل از خود
بيگانگي و برخي ديگر ،آن را معادل عقبماندن از قافله رشد و توسعه سياسي ،اجتمماعي
و اقتصادي دنياي جديد بهكار بردهاند (تراقي.)1380 ،
به همان ترتيبي كه نميتوان از توسعهيافتگي مفهوم دقيقي ارائه داد به دست آوردن
تعريف دقيقي از توسعهيافتگي نيز به سادگي امكانپذير نيست .توسعهيافتگي يك مفهوم
نسبي به شمار ميرود .به هور كلي ميتوان گفت اين مفهوم بيانگر ميزان پمايين درآممد
سرانه در مقايسه با كشورهاي توسعهيافتگي است .گفته ميشود كشور توسمعهنيافتمه يما
كمتر توسعهيافته كشوري است كه درآمد سرانه آن در مقايسه با درآمد سرانه كشورهاي
صنعتي توسعهيافتهاي مانند آلمان در سطح پمايينتمري قمرار دارد .چنانچمه از منماب و
عوامل هبيعي و اكتسابي خود استفاده كنند سطح درآممد خمود را بمه كشمورهاي گمروه
نخست نزديك نمايند و در راه توسعه قرار ميگيرند .يكي از مشك ت اصملي كشمورهاي
كمتر توسعهيافته وجود فقر عمومي است كه در تمام ابعاد زندگي انسانها بازتاب خواهد
يافت (تراقي.)1380 ،
توسعه اقتصادي حالتي است كه در آن يمك جامعمه از پيشمرفتهتمرين تكنولمو ي در
فعاليتهاي اقتصادي خود بهره ميجويد .در اين تعريف ،مقصود از تكنولو ي چهار عامل
توليد ،دانش و علوم ،نيروي انساني مماهر و سمازمان توليمد اسمت .هرگمز نمميتموان بما
واردكردن تكنولو ي پيشرفته به توسعه اقتصادي دست پيدا كمرد .بنمابراين ،كشمورهايي
مانند ايران كه به اميد رسيدن به توسعهيافتگي ميكوشند تا آخرين و پيشرفتهترين ابزار
توليدي ،دانش و علوم و مهارتها را از كشورهاي توسمعهيافتمه وارد كننمد ،نمه تنهما بمه
توسعهيافتگي نميرسند ،بلكه اين عممل خمود ممان بزرگمي بمر سمر راه توسمعهيمافتگي
اقتصادي آنان خواهد بود كه ميتوان گفت توسعه اقتصادي از ايمن ديمدگاه ضمد توسمعه
اقتصادي بهكار گرفته ميشود؛ زيرا توسعه اقتصادي در صورتي واقعيمت عينمي و عملمي
پيدا ميكند كه تكنولو ي درونزا باشد و نه وارداتي زيرا دانش اقتصاد ،توسمعۀ اقتصمادي
هيچگاه به دليل توسعه اقتصادي مورد توجه نيسمت .توسمعه اقتصمادي وسميلهاي اسمت
براي دستيابي به رشد اقتصادي كه در سايه افزايش محصول ملي سطح ارضاي نيازهماي
مادي و معنوي افراد جامعه يا رفاه اقتصادي افزايش نمايد .امروزه وقتي از توسمعه پايمدار
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صحبت مميكنمي  ،منرورممان توسمعه هماهنمر در تممام سمطو سياسمي ،اجتمماعي،
فرهنگي و اقتصادي است.
بیان سأل

آگاهي نسبت به عقب ماندگي در ايران پيشينهاي ديرينه دارد .شايد بتوان تأمل و تفكمر
عبما ميممرزا پم از شكسممت در جنممر بمما رو همما و عقمد عهدنامممههمماي گلسممتان و
تركمنچاي ،درباره علل شكست در اين جنر و پيشرفت و توسعهيافتگي آنهما و ضمعف و
ناتواني ما را از نخستين و ابتداييترين بارقههاي آگاهي ايراني در زمينمه عقمب مانمدگي
خود دانست .در سالهاي متمادي ،از آن زمان تاكنون ،مصلحاني چند ظهمور كمرده و در
پي حل مشكل عقب ماندگي ايران ت مها نمودهاند ،اما تمام اين ت مها نيز ناكام ماند
و فاصله كشور بزرگ و پهناور ايران ،با دنياي پيشرفته و توسعهيافته مغرب زمين همر روز
بيشتر و بيشتر شد .مروري كوتاه بر تاريخ پر فراز و نشيب ايران ،بمهويمهه در  150سمال
اخير گوياي ت مهاي خستگيناپذير مصلحاني چون عبا ميرزا ،اميركبير ،قمائ مقمام،
مصدق و ديگراني است كه براي اعت ي ايران و پيشمرفت و توسمعه يمافتگي آن از همي
كوششي فروگذار نكردند .آن چنان كه همه ما تاريخ را هر چند بسيار كوتماه در ممدار
و دانشگاهها و سر ك هاي در و اگر بيشتر اهل مطالعه تاريخ باشي در كتمابهماي
تاريخي فراواني كه در سالهاي اخير منتشر شدهاند ،خواندهايم  ،مميدانمي كمه انقم ب
مشروهه نقطه عطفي است در آگاهي ايراني از عقب ماندگي خود و سمرآغاز بما شمكوهي
است براي رهايي از بندهاي عقب ماندگي؛ اما باز آن چنانكه ميداني  ،ايمن تحمول هم
راه به جايي نبرد و زودتر از آن چه تصور ميرفت به انحمرا كشميده شمد و راه را بمراي
سركوب كوششهاي مصلحان هموارتر كرد .با آغاز سلسله پهلوي ،رضماخان كمه شميفته
پيشرفتهاي چشمگير غرب بود ،حركت براي مدرنكردن ايران را آغاز كرد؛ امما ،از يمك
سوي ،اين حركت با فرهنر سنتي آن روزگار همخوان و همساز نبمود و از سموي ديگمر،
وي نيز در اين مسير راه انحرافي تماميتخواهي و ديكتاتوري را برگزيد و بار ديگر رابمت
كرد كه سرمنشأ مشكل عقب ماندگي ايران ،نه فقط در حاكممان كمه در جمايي فراتمر از
اينهاست (ابراهي زاده و همكاران.)1389 ،
به نرر ميرسد آنچه حركت پهلوي اول در مدرنيزاسيون را ناكام نموده است ،توسعه
زودهنگام ،ناهمخوان و ناهمساز با فرهنر سنتي جامعه ايران است .توسمعه زودهنگمام و
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فارغ از نگاه ايرانشناسانه و فرهنر شناسانه ملي در اين سالهما تماكنون اداممه يافتمه و
عواقب خود را هر روز بيش از پيش نمايان ميسازد .هممين رونمد در دوران پهلموي دوم
ه ادامه يافت تا وقو انق ب سال  1357مسير توسعه در ايران را تغيير داد؛ اما انقم ب
ه تمام مشك ت را برهر نكرد و ما اكنون بما انبموهي از مسمائل اجتمماعي گونماگون
روبهرو هستي  .با توجه به مطالب پيشگفته و دقمت در رونمد تماريخي ايمران ،مميتموان
انق ب مشروهه را نقطه عطف آگاهي ايرانيمان نسمبت بمه عقمب مانمدگيشمان دانسمت،
همچنين ،سلسله پهلوي را سمرآغاز كوشمش آنمان بمراي مدرنيزاسميون برشممرد .نيمك
ميداني كه هي يك از اين ت مها ،سرانجام حقيقي خود را نيافتمه اسمت و كشمور مما
همچنان پ از  150سال در حال توسعه خوانده ميشود .اين بحث زماني كه خود را بما
كشورهاي ديگر ،مانند كشورهاي آسياي جنوب شرقي ،مقايسه ميكنمي  ،ابعماد خمود را
نمايانتر ميسازد .برشمردن مسائل اجتماعي و ارتباط آن بما توسمعهنيمافتگي در بخمش
مربوهه به تفصيل بحث خواهد شد؛ اما آنچه بيان آن در اينجا الزم است ،اين اسمت كمه
به نرر ميرسد عناصري در ساختار جامعه ايران وجود دارد كه مان توسعه است .اگرچمه
اين نرر ،مورد تأييد عموم نرريهپردازان توسعه نيافتگي ايمران نيسمت و برخمي از آنمان
عواملي خارج از ساختار اجتمماعي ايمران را در ايمن اممر دخيمل مميداننمد ،امما بيشمتر
صاحبنرران بر نقش پُر رنرتر عوامل داخلي تأكيد دارند .با توجه به مطالبي كه عنموان
شد ،ميتوان گفت توسعه نيافتگي و عقب ماندگي ايران ،از جمله مسائل بسميار مهم مما
به شمار مميرود و ذهمن بسمياري از متفكمران ،انديشممندان و كارشناسمان را بمه خمود
معطو داشته و ت مهاي بسياري از نيز از سوي دولتممردان برانگيختمه اسمت .تعمداد
زيادي متفكر ،روشنفكر و سياستمدار در هول دهههماي پيشمين ،بمه مسمألهاي بمه نمام
توسعه نيافتگي ايران پرداخته و در دههما عنموان كتماب و مقالمه از زوايما و ديمدگاههماي
مختلف به تحليل اين مه پرداختهاند .استمرار اين آرار و تحليلها نشمان مميدهمد كمه
همچنان اين امر به عنوان يك مسأله و مشغله فكري براي ايرانيان مانده است (حصماري،
.)1390
اين آرار هر يك از زاويهاي خاص به مشمكل توسمعه در ايمران نگريسمتهانمد .برخمي،
عوامل محيطي و جغرافيايي مانند ك آبي را در توسعه نيافتگي ايران ممبرر دانسمتهانمد،
گروهي ديگر بر نقش عوامل سياسي ،نرير استبداد و استبدادزدگي تأكيد دارنمد ،بعضمي
موان فرهنگي را مبرر قلمداد ميكنند و دسمتهاي موانم سماختاري اجتمماعي و جامعمه
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شناختي را مدنرر قرار ميدهند .دستهاي ديگر نيز بر عوامل خمارجي ،ماننمد اسمتعمار و
دخالت بيگانگان تأكيد دارند .بدون ترديد ميتوان گفت كه تمام اين عواممل و موانم در
توسعه نيافتگي ايران اررگذار بوده و هستند و هر يك سهمي در اين امر دارند .بما توجمه
به آن چه بيان شد ،مسأله اصلي ما در اين پهوهش اين اسمت كمه چمرا بما وجمود تممام
ت مهايي كه در راه توسعه و پيشرفت ايران صورت گرفته است ،همچنان آنچنمان كمه
بايد و شايد رسيدن به سرمنزل مقصود حاصل نشده و همچنان در حمل معمماي توسمعه
يافتگي واماندهاي ؟ از عوامل محيطي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،جغرافيايي،
خارجي و جزاينها نقش كدام عامل و يا عوامل بيشتر است؟ هر يمك از ايمن عواممل چمه
سهمي در توسعه نيافتگي ايران دارند؟ راههاي برونرفمت از دور باهمل توسمعه نيمافتگي
چيست؟ اين پرسشها و پرسشهاي ديگري كه در بخشهاي بعد به آنها اشماره خواهمد
شد ،شالوده اين پهوهش را تشكيل مميدهنمد .ايمن پمهوهش در پمي آن اسمت تما علمل
عقبماندگي ايران در زمان معاصر را مورد جستجو و كنكام قرار دهد (امام جمعهزاده و
منفرد.)1383 ،
در بُعد نرري شناخت نسبت به علل و عوامل بازدارنده توسمعه حمائز اهميمت اسمت.
توسعه اكنون در سطح جهاني به عنوان شرط بقاي جامعه در تعمام ت خمود بما جوامم
ديگر مطر است ،پ الزم است بههور دقيمق و علممي در حموزههماي گونماگون نرمام
اجتماعي موان موجود بر سر راه شكوفايي و رشد تحليل و بررسي شوند( ازكيا.)1381،
مطالعه عوامل توسعهنيافتگي اقتصاد ايران ميتواند برنامهريمزان كشمور را بما تحليمل
عميق و علمي علل و موان موجود بمر سمر راه توسمعه آشمنا سمازد تما آنهما بما هراحمي
برنامههاي مدون توسعه در سطح ك ن راه را به سوي توسعه پايدار كشور همراه سمازند.
براي هراحي برنامههاي صحيح توسعه در كشمور ،توليمد و اشماعه و كاربسمت ايمدههما و
دادههاي علمي درباره سه پرسش اصلي زير ضروري است؛ وضعيت موجود كشور چگونمه
است و چرا؟ (هستيشناسي) ،وضعيت مطلوب چگونه بايد باشد و چرا؟ (هد شناسمي) و
راهبرد علمي و اجرايي الزم براي رسيدن به وضعيت مطلوب (امكانشناسمي) .هراحمي و
برنامهريزي توسعه در سطح ك ن ميتواند از سويي در جهت توسعه اجتماعي ،سياسمي،
فرهنگي و اقتصادي كشور راهگشا باشد و از سوي ديگر با نقد برنامههماي توسمعه علممي
كشور و تحليل و تبيين ناكارآمدهاي آن راه را براي پرورم اسمتعدادهاي خم ق دانمش
آموزان ،دانشجويان و پرورم متخصصان كارآمد و دانشمندان هموار سازد.
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رع ب لدبیات پژ هش

اسميت 1يكي از اقتصاددانان ك سيك ،تحقق تقسي كار را عماملي بمراي شمرو توسمعه
اقتصادي ميپندارد .به نرر او تحقق تقسي كار در جامعه باعث افزايش بازدهي توليمد و
در نتيجه افزايش درآمد ملي خواهد شد .بنابراين ،به نرر اقتصماددان ك سميك چنانچمه
جوام بخواهند در مسير توسعه اقتصادي گام بردارند بايد تقسي كار را تحقمق بخشمند.
تقسي كار بدين معنا كه هر عامل توليد (شامل نيروي كمار) بايمد جمذب توليمد كمااليي
شود كه بازدهي در آن نسبت به كاالهاي ديگر باالتر است .بدين ترتيب با گذشت زممان
تقسي كار باعث نوآوري در توليد شده و بازدهي توليمد بميش از گذشمته افمزايش پيمدا
خواهد كرد .ريكاردو يكي ديگر از اقتصاددانان ك سيك محدوديت در امر رشد و توسمعه
را مورد توجه قرار داده است .ريكاردو در نرريه توسمعه خمود بمين سمه گمروه اجتمماعي
سرمايهداران كارگران و مالكان زمين تفاوت قائل ميشود .سمرمايهداران افمرادي هسمتند
كه از هريق سرمايهگذاري و سرمايهگذاري مجدد در جامعه ،روند توسمعه را بمه جريمان
مياندازند .محرك اين گروه اجتماعي نيز از اين فعاليت ،كسب سود است .گروه كارگران
كه بيشترين درصد جمعيت جامعه را در بر ميگيرند از خمود عاممل توليمدي در اختيمار
ندارند .اين گروه با استفاده از عوامل توليد گروه نخست در فعاليتهاي توليدي مشاركت
ميكنند .گروه سوم مالكان زمين هستند كه زمينهاي قابل كشت محصوالت كشماورزي
را بههور كامل در اختيار دارند .اين گروه استفاده از زمين خود را براي توليمد در مقابمل
دريافت مالاالجاره به گروه سرمايهداران واگذار ميكنند .به اين ترتيمب چمر اقتصمادي
جامعه در حركت خواهد بود .حال اگر گروه نخست يعني سمرمايهداران بتواننمد در رونمد
توليد پ انداز خود را افزايش دهند ،مي توانند با بهكارگيري اينگونه پم انمدازها رونمد
توسعه را تسري بخشند .تشكيل سرمايه از نرر ريكاردو عاممل مهممي در جهمت تحقمق
توسعه اقتصادي كشورها بهشمار ميرود .به نرر اين اقتصاددان ك سميك ايمن رونمد بمه
ع وه تغييرات تكنولو يكي ميتواند مان از ايجاد وضعيت سكون در جوام شود.
مالتو  2در رابطه با محدوديت رشد و توسعه در جوام از ريكاردو بدبينتر اسمت .او
معتقد است كه محصوالت كشاورزي براسا تصاعد حسابي افمزايش پيمدا مميكنمد ،در
حالي كه جمعيت در دنيا بر اسا تصاعد هندسي افزايش پيدا خواهدكرد .در نتيجه بمه
نرر او آينده بشريت مواجه با فقر ف كت و گرسنگي خواهد بود .بمديهي اسمت ممالتو
1. Smith
2. Malthus
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نقش پيشرفت و تكنولو ي را در افزايش سطح توليدات ،در نرر نگرفته بود ،بنابراين ،اگر
نرريه او در نقاط مختلف دنيا مدنرر قرار گيرد ،مميتموان گفمت حمداقل نرريمه وي در
قسمتهايي از اين كره خاكي بهويهه در قاره آفريقا تا اندازهاي مصداق پيدا كرده است.
لوئي  1يكي از پُر آوازهترين نرريهپردازان توسعه است و او را ميتوان پايهگذار رشته
علمي و مستقل توسعه دانست .آراي لوئي دو ويهگي مه دارند :نخست ،واق گرا بمودن
آن ،بهويهه در زمينههاي مرتبط با توسعه صادرات و نقش كشورهاي صنعتي شده در اين
زمينه و دوم ،اختصاص آن به مسايل كشورهاي ك توسعهيافته كه عمدتاً كشمورهاي بما
پيشينه مستعمرهاي هستند كه از نيمه دوم قرن بيست به تدريج استق ل سياسمي پيمدا
كردند.
2
پربيش دبير كل آنكتاد و مشاور دبير كل سازمان ملل در مسمائل توسمعه اقتصمادي
بوده است .وي در ابتدا نرريههاي اقتصاد نئوك سيك را سخت باور داشت ،اما با ورود به
مسئوليتهماي دولتمي ،انتقادهماي جمدي بمه نرريمههماي نئوك سميك وارد كمرد .او از
رومهاي توسعه برونگرايانه به شدت انتقاد كرد و توسعه صنعتي را تشويق ميكمرد .در
نرر او كشورها يك "منرومه اقتصادي" را تشكيل ميدهند كه كشورهاي صنعتي مركمز
و كشورهاي در حال توسعه ،اقمار آن هسمتند .كشمورهاي صمنعتي از سمطح تكنولمو ي
باالتري برخوردارند و مواد اوليه را از اقمار ميمكنمد .در مقابمل ،كشمورهاي كم توسمعه،
تكنولو ي و نيروي مولد خود را در فعاليتهاي صمادرات ممواد خمام بمه مراكمز متمركمز
كردهاند .او در روابمط تجماري كشمورهاي مراكمز و اقممار ،اعطماي امتيمازات دوجانبمه را
ناعادالنه ميداند و معتقد به حمايت اقمار از صناي خود و در عوض عدم حمايمت مراكمز
است؛ چرا كه حمايت كشورهاي صنعتي از صمناي داخلمي ،فاصمله كشمورها را بميش از
پيش افزايش ميدهد .براي توسعه كشورهاي ك توسعه ،صادرات كاالهاي ساختهشده را
تشويق ميكند .سوبسيد صادراتي منتخب ،كاهش مصار تجملي هبقه پردرآممد (بمراي
بهكار گماردن تودههماي عرمي جمعيمت فقيمر بميبهمره از توسمعه) ،اتخماذ خمطمشمي
بينالمللي بر اسا مسئوليت مشترك هد هماي يكسمان و اقمدامات هماهنمر (ميمان
كشورهاي ك توسعه) از جمله توصيههاي سياسي وي هستند.

1. Lewis
2. Prebisch
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ليپست )1990( 1در مقاله خود با عنوان پيششرطهاي اجتماعي دموكراسي فراينمد
توسعه در كشورهاي مختلف را در رابطه با ظهور هبقات جديد اجتماعي و به همور كلمي
نو ساختار هبقاتي آنها مدنرر قرار ميدهد ،او از دريچه دموكراسي به توسعه نگريسمته
است.
2
هانتينگتون ( )1981در كتاب «مموج سموم دموكراسمي» مميكوشمد جريمانهماي
گسترده تحول آفرين را در محدودههاي زمماني نيممه دوم قمرن  19تما اواخمر قمرن 20
مشخص سازد و عوامل مبرر بمر پيمدايي و دوام نرمامهماي دموكراتيمك را در ارتبماط بما
متغيرهايي همچون نقش آنها در ايجاد توسعه و كارآمدي آنها در اين زمينه مورد بررسي
قرار دهد.
3
لفت وي ( )2000در دولتهاي توسعهگرا بههور كامل رابطمه سياسمت و توسمعه را
مورد بررسي قرار مي دهد و با ارجا به موارد عيني در سراسر جهان ميكوشد به تبيمين
ويهگيهاي دولتهاي توسعهگرا بپردازد .گزارم پهوهشي منتشرشده در نشريه «توسمعه
و تحول» در سال  2003با عنوان «گفتمانهاي بحران و نرم و ترتيبمات تكنولمو ي در
دولتهاي ضعيف» ،نويسنده به تشريح تأريرات توسعهنيمافتگي بمر پايمداري دولمتهماي
ضعيف ميپردازد و رابطۀ ميان دگرگوني تكنولو يك در ساختار اقتصادي را بما تغييمرات
سياسي در چارچوب دولتهاي جهان در حال توسعه مورد بررسي قرار ميدهد.
اياال )2005( 4در مقالهاي با عنموان "توسمعهنيمافتگي اقتصمادي و توسمعه پايمدار در
جهان" بيان ميكند كه توسعهنيافتگي يكي از مه ترين مشك ت دوران ماست و اممروزه
 240ميليون نفر از قحطي رنج برده و يك ده از جمعيت جهان با كمتر از يمك دالر در
روز زندگي ميكنند .اين مقاله به بررسي عوامل و مشك ت براي توسمعه مميپمردازد .دو
شاخص از شاخص توسعه انساني سازمان ملل متحد ،اميد به زندگي در بدو تولد ،و نمر
بيسوادي را انتخاب نموده و هر يك را بههور جداگانه در يك رگرسيون ساده بما درآممد
سرانه مقايسه كرده است .با بررسي اين دو شاخص توسعه انساني بر درآمد سمرانه بمراي
 33كشور و در سالهاي  1988تا  1998به اين نتيجه ميرسد كه بما افمزايش اميمد بمه
زندگي درآمد سرانه افزايش مييابد و وقتي اميد به زندگي از  10سال مميگمذرد درآممد
سرانه حتي تا حدود  6100دالر ه ميرسد .وقتي نر بيسوادي پايينتمر از ده درصمد
1. Lipset
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است ،درآمد سرانه تا حدود  6000دالر باال ميرود ،همچنين ،رابطه معكوسي بمين زاد و
ولد و درآمد سرانه وجود دارد و كمك به رشد متعادل جمعيت بمه نوبمه خمود مشمك ت
توسعه در جهان را كاهش ميدهد .نر بيسوادي بزرگساالن يكي ديگر از شماخصهماي
توسعه انساني سازمان ملل است كه با درآمد سرانه رابطمه معكمو داشمته اسمت .يكمي
ديگر از شاخصهايي كه مورد بررسي قرار گرفته است ،وزن  GDPدر كشاورزي است كه
در كشورهاي كمتر توسعهيافته اين وزن بيشتر است.
استرلي )2006( 1در مقالهاي با عنوان "نابرابري علت توسعهنيافتگي" تأييد مميكنمد
كه مواهب و مناب كشاورزي ،به هور خاص فراواني زممين مناسمب بمراي رشمد گنمدم و
نيشكر ،به عنوان يك ابزار در ايجاد نابرابري مبرر است .با توجه به اينكه تعداد زيمادي از
مهاجران ،بردههاي آفريقاي بودند و مناهقي بيشترين مهاجران را جذب مميكردنمد كمه
خاك ،آب و هوايي مناسب توليد محصوالت پُر سود مانند نيشكر و قهوه و گنمدم داشمته
باشد و توليد اين محصوالت در مزار بزرگ با نيروي كار برده سمازماندهي شمد كمه بمه
نابرابري زياد رروت و قدرت انجاميد و اين شرايط بمه نوبمه خمود باعمث ايجماد نهادهماي
سياسي و اقتصادي شد كه حامي صاحبان مزار بودنمد و از هريمق آن نمابرابري تشمديد
شد و رشد توسعه اقتصادي را تضعيف كرد .يافتههاي پمهوهش وي نشمان مميدهمد كمه
نابرابري بر نتايج توسعه نهادها تأرير ميگذارد و نابرابري باال ،بههور مسمتقل يمك ممان
بزرگ براي توسعه است .او با استفاده از يك رگرسيون ساده بمه بمرآورد رابطمه مسمتقي
حدقل مربعات وزني بين درآمد و نابرابري پرداخته و تأرير تغيير ضريب جيني بر درآممد
را مورد بررسي قرار داده است .نتايج وي در آفريقما ،در سمالهماي  2000-1999نشمان
مي دهد تغيير در متغير وابسته (درآمد) ،در پاسخ به يك واحد تغيير در ضريب جيني به
گونهاي است كه يك واحد استاندارد افزايش در ضريب جيني  9درصد درآمد را كماهش
ميدهد و اين يعني افزايش نابرابري باعث كاهش درآمد ميشود و نابرابري ممانعي بمراي
توسعه است.
چگينزاده ( )1992در پاياننامه خود با عنوان «دولت و توسعه» مطالعهاي نرمري بما
تأكيد بر ايران انجام داده و به ارائه شمر كماملي از رهيافمتهماي نوسمازي و وابسمتگي
ميپردازد ،سپ  ،نقش دولت در فرايند توسعه را مدنرر قرار ميدهد .پهوهشهاي انجام
شده در داخل كشور ،در بيشتر موارد در قالب پاياننامه هاي مقط تحصي ت تكميلي به
1. Easterly
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انجام رسيده است .كتاب هاي مرتبط با موضو توسعه كه توسط مبلفان داخلي به رشمته
تحرير درآمده نيز يا حالت ترجمه اي دارند و يا با هد گردآوري مجموعهاي منسمج از
آراي انديشمندان مختلف درباره توسعه شكل يافته اند (ازكيا  .)1381 ،برخي ديگمر نيمز
كوشيدهاند تا رابطه توسعه و مقوالت ديگر را مدنرر قرار دهند (سري القل  .)1374 ،و يما
شرايط خاص ايران را در ارتباط با توسعه مورد نرر مورد تحليمل قمرار دهنمد (عريممي،
 .)1371كتاب «جامعه سياسي ،جامعه مدني و توسمعه ملمي» از اميراحممدي بمه رابطمه
وضعيت سه مقوله توسعه ،دولت و جامعه مدني ميپردازد (عريممي .)1371 ،نموذري در
پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «ر ي هماي اقتمدارگرايي بوروكراتيمك و تحمول
اجتماعي اقتصادي» با بيان اينكه از جمله نرريه هايي كه در مورد توسعه در جهان رو به
توسعه ارائه شده ،نرريه دولمت اقتمدرگراي بوروكراتيمك اسمت بمه تشمريح ايمن نرريمه
مي پردازد و دولت پهلوي اول را نمونهاي از اينگونه دولتها بمهشممار مميآورد (نموذري،
.)1378
به لحاظ تاريخي ،اصط توسعه براي نخسين بار در حدود چهارصمد سمال پميش از
زبان فرانسه وارد وا گان انگليسي شد .معناي لغوي آن اساسماً بما كلممات و اصمط حاتي
مانند شكفتن ،باز شدن ،در حال فعاليت بودن ،عبور از وضعيتي ساكن و ابتدايي ،تحمول
يافتن و رشد براي رسيدن به وضعيتي كاملتمر ،بهينمهتمر و بمال تمر توضميح داده شمده
است(آئوري.1)1992،
توسعه همچنين ،متضمن نوعي تغيير مطلوب پنداشته شده و از آنگاه بمراي توصميف
وضعيت يك جامعه مطلوب ،گاه براي اشماره بمه يمك فرآينمد دگرگموني اجتمماعي و در
برخي موارد براي مدنرر قرار دادن ت مهاي آگاهانه در جهمت بهبمود سمازمان جامعمه
2
استفاده شده است (آلن و توما .)2000 ،
توسعه اقتصادي به معناي رشد توليمد ناخمالص ملمي ،افمزايش سمرانه ملمي ،توزيم
عادالنه رروت و ارتقاي شاخصهاي برخورداري ،توسعه را ت م در جهت تعمالي جامعمه
تعريف شده است (بشيريه.)1380 ،
وا ه عقبماندگي در فرهنر لغت به معناي «عقب افتمادگي» معمادل سمازي شمده و
وا ه انحطاط نيز در معناي لغوي «فرو افتادن»« ،پسمت شمدن»« ،فمرود آممدن»« ،بزيمر
آمدن» و «به پستي گراييدن» آورده شده است (فرهنر معين).
1. Auroi
2. Allen & Thomas
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يكي از موضو هاي اساسي در بحث توسعه پاسخ به اين پرسش است كه چمرا ايمران
توسعهمند نشده است تا بداني كه از كجا آغاز كني ؟ آيا توسعه پديده جام و يكپارچمه
است يا داراي مراتب و شقوقي است و اگر توسعه داراي جنبههاي مختلفمي اسمت كمدام
جنبه از جنبههاي ديگر بايد در اولويت بررسي و توجه قرار گيرد .در پاسخ به اين مسمأله
نرر وجود دارد ،ولي بههور كلي مي توان نرريات آنان را به چند
بين دانشمندان اخت
بخش اصلي تقسي كرد.
گروهي از كارشناسان در ريشهيابي علل عقمبمانمدگي ايمران ،اولويمت را بمه عواممل
فرهنگي ميدهند .تحليلهاي فرهنرمحور در تبيمين پديمده هماي اجتمماعي (از جملمه
عقمبمانممدگي) ريشممههمايي نيرومنممد و سممنتي اسمتوار در تمماريخ جامعممهشممناختي دارد.
فرهنرگراياني كه توسعه غربي را ريشمهيمابي مميكننمد ،معمموالً علمل آن را در برخمي
سنت هاي فرهنگي خاص همچون حقوق و تكاليف برآمده از سنت حقوق رومي و قوانين
كليسايي ،غلبه فرهنر كار و رروتاندوزي ناشي از مذهب پروتستان ،فرهنمر دنيماگراي
يهودي ،پديدآمدن ارزمهاي انسانمحور ،رفاههلبي ،قدرتدوستي و فردگرايي در غمرب
جديد مييابند .پُرنفوذترين اين تحليلها را ماك وبر ،جامعهشمنا بمزرگ آلمماني ،در
كتمماب «اخ م ق پروتسممتان و رو سممرمايهداري» ارائممه كممرده اسممت .در همممين راسممتا،
استداللهاي انديشهمحور معتقدند كه ريشه هاي توسعه غرب در عصر جديد ،سنتهماي
عق ني فلسفي در يونان باستان بوده است كه پ از رنسان احيا شد و نهضمت جديمد
مدرن را بنياد نهاد ،در حالي كه جامعه شرقي فاقد اين سنتهاي علمي و عق ني است و
به جاي توجه به دنيا ،به آخرت اولويت داده و انديشه ها آن در ارتباط بما ديمن و عرفمان
شكل گرفته است .در ايمران نيمز از ابتمداي روبمه رويمي بما غمرب و بمروز تأممل در بماب
عقبماندگي ،ريشهيابي هاي مربوط به فرهنر و انديشه به عنموان عواممل عقمبمانمدگي
جايگاهي مه داشته است .نخستين ت شگران فكري ايراني از وضعيت فرهنگي عمومي،
آموزم نايافتگي مردم ،نبود آگاهي و اخ ق موافق توسعه گ يمه مميكردنمد .در مقابمل،
روشنفكران سكوالر و در همراهي با دغدغهمندان جهان اس م كمه دورشمدن از اسم م را
عامل عقبماندگي ميدانند ،گروهي ديگر از روشنفكران با نقمد روشمنفكري ،ريشمههماي
عقبماندگي ايران را در عصر جديد ،خودباختگي فكري ايرانيمان در مقابمل غمرب و اتكما
نداشتن به فرهنر و انديشه بومي دانستهاند .در رأ اين گروه ،ج ل آل احمد و كتماب
«غربزدگي» قرار دارد كه بسيار پرنفوذ بوده است.
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عامل اقتصاد به عنوان عاممل ديگمر عقمبمانمدگي ،دسمته ديگمري از تحليملهما در
ريشهيابي علل عقبماندگي بر نقش عوامل و مبلفههاي اقتصادي در مسأله عقبمانمدگي
تأكيد دارد .در تحليلهاي توسعهگرايان غربي ،اغلب بر اهميت مسمأله انباشمت سمرمايه
در خيزم دنياي جديد تأكيد شده است .ع وه بر وبر كه به نقش انباشت سرمايه تأكيمد
كرده است ،ورنر سومبارت در كتاب «يهوديان و حيات اقتصادي مدرن» انباشت سمرمايه
يهوديان در جريان رباخواري آنها به عنوان مبنماي خيمزم سمرمايهداري دانسمته اسمت.
مارك و انگل كه بنيانگذاران تحليل بر اسا اولويت اقتصماد بمر بخمشهماي ديگمر
ا جتماعي هستند ،ريشه تحول اروپاي معاصر را در تحموالت هبقماتي و اقتصمادي اواخمر
قرون وسطي و خيزم هبقه متوسط تجاري در آن دسته از كشورهاي اروپايي ميديدنمد
كه نواي نابودي قرون وسطي ،خيزم نر فرهنگي ،سياسي و اجتماعي جديد را به صدا
درآورده بودند .مارك به اين نكته تأكيد مي كنمد كمه در حمالي كمه سماختار و شميوه
معيشت در غرب از ابتدا ،بر اسا فئوداليس و شيوهاي خاص از بهمرهبمرداري از زممين
بوده است ،در شرق ،اين شيوه هرگز وجود نداشته است .در غرب ،بمه دليمل فراوانمي آب
در عمل ،صورتبندي اقتصادي به گونهاي درآمده بود كمه از روي كارآممدن قمدرتهماي
استبدادي ممانعت ميكرد و در مقابل ،همين موجب تحكمي سماختار فئمودالي در اروپما
شده است .در ايران به تحليل اوضا بر اين اسا بسيار توجه شده است؛ احممد سميف،
همايون كاتوزيان و مصطفي وهمن خمواه از جملمه ايمن افرادنمد .عم وه بمر تحليملهماي
پيشگفته ،كاتوزيان و بسياري ديگر در تحليلهاي اقتصمادي خمود در ريشمهيمابي علمل
عقممبمانممدگي ،بممر نفتمميشممدن سمماختار اقتصمماد ايممران بممه عنمموان عامممل تشممديدكننده
عقب ماندگي اقتصادي و ضعف پويايي و توليد دروني آن تأكيد كردهاند .اين تحليلها كه
اغلب در قالب بحث دولت رانتير (يا دولت اجارهگير) مطر مي شود ،با اشاره به تمأريرات
نفت و درآمد آن در تقويت ساخت استبدادي دولت ،نشان ميدهنمد كمه در عممل ،ايمن
درآمد به نوعي اقتصاد ما را دچار كسالت كرده است ،فساد و تنبلمي را در ميمان مما رواج
داده و ناكارآمديهاي ما را پوشش داده است.
عامل سياست به عنوان عامل ديگر عقبماندگي ،تحليلگراني كه به اولويت سياسمت
بر ابعاد ديگر حيات اجتماعي باور دارند ،در تحليل توسعه و توسمعهنيمافتگي ،عممدتاً بمر
نقش سازنده و مخرب عوامل سياسي در پيشرفت يا پسرفت كشور تأكيد ميكننمد .ايمن
تفكر اسا و پشتوانههاي استواري در عرصه نرري و تجربمي دارد و رئمو آن را در دو
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آغازگر فلسفه سياسي مدرن ،يعني نيكولو ماكياول و تومما همابز ،بنيمان گمذاردهانمد و
پيروان آنها در قرون بعدي ،آن را بسط داده و به اشكال گوناگون در استداللهماي خمود
وارد كرده اند .ماكياول و هابز با استدالل ،در حقيقت ،سياست و بازيگر اصملي آن ،دولمت
را به مقام اصلي در جامعه و موتور محرك آن ارتقا داده و آن را عامل نهايي پيشمرفت يما
پسرفت جامعه قرار ميدهند و تحول عوامل ديگر را بمه عنموان حاشميهاي بمر آن عاممل
نهايي در نرر ميگيرند .به دنبال مطالعات فلسفه سياسي و جامعمهشناسمي سياسمي ،در
عرصه مطالعات توسعه و توسعهنيافتگي نيز بسياري بر اولويت عوامل سياسمي در تحليمل
توسعه و توسعه نيافتگي تأكيد كرده اند .آنچه از برآيند سخنان متفكران يادشمده در بماب
عوامل عرمت و انحطاط ملتها و جوام برممي آيمد ،ايمن اسمت كمه اراده رهبمران ايمن
جوام  ،انديشه و عملكمرد آنهما ،شمكل دولمت و رويكردهما و نحموه تصممي گيمريهماي
دولتمردان در پيشرفت يا پسرفت اين كشورها نقش نهايي و قماه را ايفما كمرده اسمت.
بسياري از مطالعات موجود درباره توسعه سياسي كشورهاي جهمان سموم ،عاممل قطعمي
توسعهنيافتگي جهان سوم را شكلنگرفتن دولت -ملت در اين جوام دانستهانمد و اغلمب
گفته ميشود كه نبود دولت كارآمد با نخبگاني با بصيرت و آيندهانديش در جهان سموم،
باعث شده است تا بسياري از انر يها و تواناييهاي اين جوامم در حركمتهماي كمور و
پوپوليستي هدر رود و آنچه پديد آيد ،تباهي اجتماعي باشمد .در ميمان متفكمران ايرانمي
ميرزاتقيخان اميركبير در نرريه نانوشته خمود در بماب راه توسمعه ايمران ،تنهما راهحمل
توسعه را در جامعهاي عقبافتاده كه به ناچار هر حركت سازندهاي با هزاران مان روبمهرو
خواهد شد ،شكلدادن به دولتي نيرومند مميدانسمت كمه بما اقتمدار ،موانم اجتمماعي و
مداخلههاي خارجي را كنمار زده و راه توسمعه و ترقمي را بگشمايد .نمونمهاي مشمخص از
تحليل هايي را كه در مسأله توسعه ،اولويت را به دولت و امر سياسي ميدهند ،مميتموان
در كتاب محمدرضا مايلي مشاهده كرد .وي با اشاره به نقمش بميبمديل دولمت همچمون
«مغز» هدايت كننده جامعه ،معتقد اسمت كمه سماخت دولمت در غمرب ،هماننمد عماملي
«تاب » ابعاد ديگر حيات اجتماعي ايفاي نقش ميكنمد ،در حمالي كمه در جامعمه جهمان
سوم ،دولت عامل مستقلي است كه به واسطه قمدرت خمود ،نقمش قماهعي در توسمعه و
توسعهنيافتگي دارد.
عاممل جامعمه بممه عنموان عمماملي از عواممل عقمبمانممدگي ،تحليملهمماي مبتنمي بممر
جامعهشناختي ،عموماً سعي دارند تا موان توسعه را در درون صورتبندي اجتماعي يمك
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جامعه بيابند ،به اين معنا كه آنها بماور دارنمد جوامم بمه لحماظ دارابمودن سماختارهاي
اجتماعي خاص ،نهادهاي ويهه و در كل مناسبات ويهه حماك بمر آنهما داراي توانمايي يما
ناتواني حركت به سوي توسعه هستند .در اين معنا ،سماختار اجتمماعي يمك جامعمه يما
نهادهاي آن ميتواند ،ارائهدهنده فرصتهايي براي پيشمرفت يما مموانعي بمراي پيشمرفت
باشند .تحليلهاي جامعهشناختي ،بمه نموعي كم نتمرين نمو تحليملهما در بماب علمل
عقبماندگي و فرصت هاي توسعه هستند و از اين رو بهصورت عميق با رويكردهاي ديگر
در باب علل عقبماندگي در ه تنيمدهانمد .ايمن درهم تنيمدگي بمهويمهه ميمان تحليمل
جامعه شناختي و اقتصادي بسيار باالست .در تحليملهماي جامعمهشمناختي ،معمموالً بمه
مسائلي مانند نقش انسجام يا عدم انسجام اجتماعي ،ميزان همگن بودن گروهبنمديهماي
اجتماعي ،ميزان همگنبودن ساخت اجتماعي ،حج شكا هماي موجمود در مناسمبات و
شدت ستيزه هاي اجتماعي و در نهايت وجود هبقمات موافمق توسمعه و توانمايي آنهما در
مقايسه با هبقات مخالف توسعه توجه ميشود .به عنوان مثال در تحليلهايي كه از علمل
توسعه اپن ارائه ميشود ،معموالً ساخت اجتماعي همگن آن كشور و نبمود سمتيزههماي
اجتمماعي حممول مممذهب ،زبممان و قوميممت را از داليمل تسممري بخممش توسممعه آن كشممور
دانستهاند .در حالي كه معموالً كشورهاي آسيايي يا آفريقايي بسياري را ميشناسمي كمه
تداوم ساختار اجتماعي قبيلگي و ستيزههاي اجتماعي ممان حركمت نيرومنمد بمه سموي
توسعه شده است .اساساً هرچه سطح ستيزههاي اجتماعي در يمك جامعمه بماالتر باشمد،
فرصت هاي ممكن براي اتخاذ رويكردي كارآمد در راستاي توسعه كمتر خواهمد بمود .در
ايران نيز از دوران آغاز تأمل در خصوص علل عقبماندگي ،بسيار بمه نقمش سماختارهاي
اجتماعي توجه شده است .در نزد تحليلگران اوليه ،ايمن اممر معمموالً بما عنموان كمبمود
نيروهاي نوگرا در درون جامعه اي با ساختار سنتي مورد توجه قرار گرفتمه اسمت .ممدتي
بعد نيز آگاهي مشخصي از نقش ضدتوسعه اشرافيت قاجاري ،زمينداران ،ايم ت و نرمام
ارباب ،رعيتي به وجود آمد .به اين معنا كه به نرر آنها توسعه بما تغييمر نيمافتن سماختار
اجتماعي ناممكن مي نممود .از ايمن رو بمود كمه از هممان ابتمداي فكمر اصم حات بحمث
اص حات ارضي در دستور كار قرار گرفت .نكته اي كه نبايد از نرر دور داشت ،اين اسمت
كه ترديدي نيست كه به مجموعه تحليلهماي پميشگفتمه ،مجموعمهاي از تحليملهماي
روانشناختي ،جغرافيايي و ئوپليتيكي را مي توان افزود و از اين رو مبلفههاي ذكرشده در
تحليلهاي باال شامل تمام داليل عقبماندگي نيست .به عنوان مثال ،تحليلهاي مبتنمي
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بر جغرافيا ،بمر نقمش جغرافيماي كشمور و تحليملهماي ئموپليتيكي بمر نقمش موقعيمت
جغرافياي كشور در نقشه جهاني به عنوان مبلفههايي اررگذار در تشويق يما كندسماختن
توسعه نرر دارند كه در جاي خمود ممي توانمد درسمت باشمد ،ولمي از آن حيمث كمه مما
تقسي بندي خود را برحسب ابعاد مورد اجما توسمعه (فرهنگمي ،اقتصمادي ،سياسمي و
اجتماعي) گذاردهاي  ،هبعاً دستهاي از تحليل ها از محدوده بحث ما خارج ميماند .نكتمه
ديگر ،موضو پرهيز از افتادن به دام خومبينيهما و بمدبينيهما در بماب توسمعه اسمت.
متأسفانه ،انديشه توسعه با خوم بيني آغاز شده و برخي آن را به معناي نفمي سمنتهما،
ارزمها و در نهايت غربيشدن تعبير كردند .تعبيرهايي كه در خودمحوري ريشه داشتند
و در عرصه عملي همواره باعث گرايش غربي هما بمه فراتردانسمتن خمود از ململ ديگمر و
بي مقدار دانسمتن هويمت و ارزم هماي آنمان شمده اسمت .ايمن رويكمرد و جهمتگيمري
خودمحورانه ،موجب شكلگيري نگرم افراهي ،به شدت بدبينانه و غربستيزانه شد كمه
با تلقي توسعه به معناي غربيشدن و از ميانرفتن هويت خودي ،آن را نفي ميكرد و بمه
گونه اي واكنشي به تجليل كوركورانه سنتها و هويت خودي ميپرداخت .اين پديمده در
ايران بسيار مشاهده شده است .تجربيات ني قرن گذشته به مما آموختمه كمه توسمعه بمه
معناي غربي شدن و نفي هويت خودي نيست .بسياري از كشورها ،مسيرهاي توسعه خود
را در مسيري غير از مسيري غربي هي كردهاند .عناصر سنتي در بسياري مموارد محمرك
توسعه بوده اند و آن را در مسير خاصي جهت داده اند و از ايمن رو ميمان سمنت و تجمدد
امكان بااليي براي همسويي وجود دارد .انسان امروز ،به واسطه تجربيات بسيار خمود ،بمه
سنت و تجدد ،تعهد و تخصص ،هويت و رفاه به صورت همزمان نياز دارد و فرض بنيماني
ما بر اين است كه جهتگيري نرام اس مي و گفتمان بنيادين آن معطو به شمكلدادن
به تجربه اي اصيل در راستاي يك توسعه بومي است .بنابراين ،بسياري از امموري كمه در
تعريف توسعه و ابعاد آن آورده شده ،ذاتي توسعه نيستند .بههور مثال ،توسمعه لزومماً بما
سكوالريس  ،تقد زدايي از ارزمها ،غربي شدن ،گسست از روابط خمانوادگي ،فروپاشمي
مرجعيت هاي سنتي همراه نبوده ،بلكه توسعه در گستره عملكردي خمود حماكي از يمك
جريان مداوم و مستمر است كه در هول تاريخ ،جامعه بشري را با چالشها و فرصتهاي
فراوان مواجه كرد.
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ف آ ن تحلیث شبک لع

فرآيند تحليل شبكه ،روم جام و قدرتمندي براي تصمي گيري دقيق محسوب شمده و
براي اين كار از اه عات تجربي و قضاوتهاي مهندسي تصمي گيرنمده بهمره مميگيمرد.
اين روم ،فرآيند تصمي گيري را براي ايجاد ساختار سمازماندهي معيارهماي متفماوت و
همچنين ارزيابي اهميت و ارجحيت هر يك از آنها نسبت به ديگري ،تسهيل ميكند .در
اين مدل تصمي گيري ،از ماتري مقايسه هاي زوجي بمراي دسمتيابي بمه مقيما هماي
نسبي استفاده مي شود و از هر سه روم كيفي ،كمي و مقايسه اي به صمورت هم زممان
براي جم آوري داده ها و تحليل نتايج بهره مميگيمرد (ملمون  .)2006 ،فرآينمد تحليمل
شبكه اي يكي از فنون تصمي گيري چند معياره است و در مجموعه ممدلهماي جبرانمي
قرار ميگيرند .اين مدل بر مبناي فرآيند تحليل سلسله مراتبي هراحي شمده و شمبكه را
جايگزين سلسله مراتب ميكند .از جمله مفروضات فرآيند تحليمل سلسمله مراتبمي ايمن
است كه شاخههاي باالتر سلسله مراتب ،مستقل از بخشها و سمطو پمايينتمر هسمتند
(بويوكازيچي و سوكو .)2003 ،در صورتي كه در بسياري از تصمي گيمريهما نمميتموان
عناصر تصمي را به صورت سلسله مراتبي و مستقل از يكديگر مدلسازي كرد .از ايمن رو
براي حل چنين موضوعي ،عناصر مختلمف را بمه يكمديگر وابسمته مميسمازند و سماعتي
( )2005پيشنهاد ميكند كه از فن فرآيند تحليل شبكهاي استفاده شود.
در فرآيند تحليل سلسله مراتبي روابط بين سطو تصمي مختلف تصمي گيري يمك
هرفه در نرر گرفته مي شود .مزيت اصلي اين روم ،اين است كمه سمنجش گزينمههماي
مختلف براسا روابط آنها و نه سلسله مراتب انجام ميشمود و بما توجمه بمه پيچيمدگي
مسائل مختلف در حيطه ايمني جادهاي ،مدل  ANPميتواند نتايج بهتري را ارائمه دهمد.
شكل  ،1تفاوت ساختاري بين فرآيند تحليل سلسله مراتب و شمبكه را نشمان مميدهمد.
امتداد كمانها وابستگيها را نشان ميدهند؛ در حالي كه حلقهها همبستگي داخلي بين
عوامل را در يك خوشه يا گروه نشان ميدهد .همانهور كه مشاهده مميشمود ،سماختار
سلسله مراتبي حالت خاص و ويههاي از ساختار شبكهاي است.
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شکث  .1للف) ر ش ساختار سلسل
ب) تحلیث شبک لع ( ع

لتبو،

)2007 ،

مدل  ANPاز سلسله مراتب كنترل ،خوشه ها ،عناصر ،روابط متقابل بين خوشمههما و
عناصر تشكيل شده است .مراحل ايجاد يك شبكه  ANPبه شر زير است:
للف) لنجام قا س ز جو ب آ رد زن نسبو

سلسله مراتب كنترل  ،ANPمجموعه معيارهايي هستند كه براي مقايسه تعاملهايي كمه
ممكن است در شبكه وجود داشته باشند ،استفاده مي شوند .چهار سلسله مراتب كنتمرل
اصلي مناف  ،فرصتها ،هزينهها و خطرپذيري را پيشمنهاد دادهانمد (سماعتي  .)2005،بما
وجود اين ،براي مدل سازي ،ضرورت نمدارد فقمط از ايمن چهمار سلسمله مراتمب كنتمرل
استفاده شود و اين بيشتر به معيارها و مسمأله تصممي گيمري بسمتگي دارد .تعيمين وزن
نسبي در  ANPشبيه به اي اچ پي است .به بيان ديگر ،از هريق مقايسه زوجي مميتموان
وزن نسبي معيارها و زيرمعيارها را مشخص كرد .مقايسه هاي زوجي عوامل در هر سمطح
با توجه به اهميت نسبي آن نسبت به معيار كنترل ،شبيه به روم  AHPانجام ميشمود.
براي مقايسه زوجي دو مبلفه نيز امتياز (نمره) نسبي بين  1تما  9پيشمنهاد شمده اسمت.
امتياز  1ميزان اهميت يكسان و امتياز  9اهميت خيلي زياد مبلفه  iنسبت به مبلفه  jرا
نشان ميدهد (چانر و دوي .)2006،
همان هور كه بيان شد ،امتياز در ماتري  aijمقايسه زوجي ،اهميت نسبي عاممل در
سطر  iبا توجه به ستون  jرا نشان ميدهد .اين معادله در رابطمه يمك نشمان داده شمده
است.

()2
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aij = wi / wj
()1
از امتياز معكو ) (1/ aijزماني استفاده ميشود كه مبلفه  jاز مبلفه  iمه تمر باشمد.
اگر  nمبلفه براي تحليل وجود داشته باشند ،در اين صورت n ،مبلفه نيز با هم مقايسمه
خواهند شد .اين مقايسههاي زوجي در يك ماتري بمزرگ بمه نمام سموپر مماتري وارد
ميشود كه در شكل  ،2نشان دادهاي  .اين سوپر ماتري متشكل از بخشهاي زير است:
 CN بيانگر  Nدسته،

 eNnN بيانگر  nعامل در اين  Nدسته،

 بلوكهاي  wijدر برگيرنده بردارهاي اولويت ) (wتأرير عوامل در دسته  iبما
توجه به دسته  jاست.

شکث  .2ساختار سمپ

ات س

در روم  AHPبراي مقايسه وزني مربوط به مبلفههاي  iو  ، jبه جاي اختصماص وزن
 Wiو  Wjاز وزن نسبي ) (wi / wjاستفاده ميشمود .پم از آن كمه مقايسمه زوجمي بمه
صورت كامل انجام شد ،بردار وزن ) (Wمحاسبه مي شود كمه در اينجما سماعتي ()2005
رابطه دو را پيشنهاد كرده است:
A.W = λ max W
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كه در آن λmax ،بزرگترين مقدار ويمهه سموپرماتري اي اچ پمي اسمت .بمردار ) (wبما
استفاده از رابطه  3نرمال ميشود كه نتيجه آن  Wبرابر واحد است يا به عبمارتي ،جمم
هر ستون در ماتري برابر مقدار واحد ميشود (چانر و دوي .)2006،
()3
ب) تشکیث س پ ات س ل لی

عناصر  ANPبا يكديگر در تعامل قرار دارند .اين عناصر ميتوانند واحمد تصممي گيرنمده،
معيارها ،نتايج ،گزينه ها و هر مورد ديگري باشمند .وزن نسمبي همر مماتري بمر اسما
مقايسه هاي زوجي شبيه روم  AHPمحاسبه ميشود ،وزن هما كمه رابطمه متقابمل بمين
عناصممر سيسممت را نشممان ممميدهنممد ،در سمموپرماتري وارد ممميشمموند .قالممب عمممومي
سوپرماتري را در شكل  ،2نشان دادهاي .
اگر دسته  iتأريري بر دسته  jنداشته باشد ،آنگاه مقدار  Wijمساوي بما صمفر خواهمد
بود .ماتريسمي حاصمل از ايمن گمام را "سموپرماتري اوليمه يما غيروزنمي" گوينمد .ايمن
سوپرماتري بر پايه روم زنجيرههاي ماركو آن قدر به توان ميرسد كه سمطرهاي آن
به اعداد رابتي ميل كنند.
ج) تشکیث سمپ ات س زنو

با ضرب نرير به نرير درايههاي سموپرماتري غيروزنمي در "مماتري وزن خوشمههما"،
سوپرماتري وزني تشكيل مميشمود .در واقم  ،سمتونهماي سموپرماتري از بردارهماي
ويهه اي تشكيل شده كه جم هر يك از بردارها برابر واحمد اسمت .بنمابراين ،امكمان دارد
جم هر ستون سوپر ماتري اوليه بيش از يك شود (متناسب با بردار ويهههايي كمه در
آن ستون وجود دارند) .براي آن كه از عناصر ستون متناسب با وزن نسمبيشمان فماكتور
گرفته شود و جم ستون برابر يك شود ،هر ستون ماتري بايد استاندارد شمود .پم از
آن ،ماتري جديدي به دست مي آيد كه جم هر يك از ستون هاي آن برابر يك خواهد
بود .اين فرآيند شبيه به زنجيره ماركو است كه در آن ،جم احتمالي تمام وضعيتهما
برابر يك است .ماتري جديد ،سموپرماتري وزنمي يما مماتري استوكاسمتيك ناميمده
ميشود.
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د) حاسب بردار زنو امم و

در مرحله بعد ،سوپرماتري وزني به توان مي رسمد تما عناصمر مماتري همگمرا شمده و
مقاديري سطري آن برابر شوند .هبق ماتري به دست آمده ،بردار وزن عمومي مشخص
ميشود.
()4

ماتري حاصل از به توان حدي رساندن ماتري وزني ،يك ماتري حدي است كمه
مقادير هر سطر آن باه برابر خواهد بود .در اين مماتري  ،گزينمهاي كمه بيشمترين وزن
پاياني را داشته باشد ،بهترين گزينه است.

ر ش تصمیمگی ع آز من خطا

1
2

تكنيك ديمتل توسط فونتا و گابو در سال  1971ارائمه شمد .تكنيمك ديمتمل كمه از
انوا روم هاي تصمي گيري بر اسا مقايسه هاي زوجي است ،با بهره منمدي از قضماوت
خبرگان در استخراج عوامل يك سيست و ساختاردهي نراممند به آنهما بما بمهكمارگيري
اصول نرريه گرا ها ،ساختاري سلسله مراتبمي از عواممل موجمود در سيسمت هممراه بما
روابط تأرير و تأرر متقابل ارائه مي دهد ،بهگونه اي كه شدت ارر ايمن روابمط را بمهصمورت
امتياز عددي معين ميكند .روم ديمتل براي شناسمايي و بررسمي رابطمه متقابمل بمين
معيارها و ساختن نگاشت روابط شبكه استفاده مي شود .از آنجا كه گمرا هماي جهمتدار
روابط عناصر يك سيست را بهتر مي توانند نشان دهند ،بنابراين ،تكنيك ديمتمل مبتنمي
بر نمودارهايي است كه مي تواند عوامل درگير را به دو گروه علت و معلول تقسمي نمايمد
و رابطه ميان آنها را به صورت يك مدل ساختاري قابل درك درآورد.
تكنيك ديمتل عموماً براي بررسي مسائل بسيار پيچيده جهاني به وجود آمد .ديمتمل
نيز براي ساختاردهي به يك دنباله از اه عات مفروض كاربرد دارد .به هوري كمه شمدت
ارتباهات را به صورت امتيازدهي مورد بررسي قرار داده ،بازخورها توأم با اهميمت آنهما را
تجس نموده و روابط انتقال ناپذير را ميپذيرد.
 .1در نررگرفتن ارتباهات متقابل :مزيت اين روم نسبت بمه تكنيمك تحليمل
شممبكهاي ،روشممني و شممفافيت آن در انعكمما ارتباهممات متقابممل ميممان
1. Decision Making Trial And Evaluation
2. Fonetla & Gabus
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مجموعههاي وسيعي از اجزاست .به هوري كه متخصصان قادرند بما تسملط
بيشتري به بيان نررات خود در رابطه با اررات (جهت و شدت اررات) ميمان
عوامل بپردازند .گفتنياست كه ماتري به دست آممده از تكنيمك دي متمل
(ماتري ارتباهات داخلي) ،در واق تشكيلدهنده بخشمي از سموپرماتري
است ،به بيان ديگر ،تكنيك ديمتل به هور مستقل عمل نميكند ،بلكمه بمه
عنوان زير سيستمي از سيست بزرگتري چون  ANPاست.
 .2ساختاردهي به عوامل پيچيده در قالب گروههاي علت و معلولي :ايمن ممورد
يكي از مه ترين كاركردها و داليل كماربرد فمراوان آن در فراينمدهاي حمل
مسأله است .بدين صورت كه با تقسمي بنمدي مجموعمه وسميعي از عواممل
پيچيده در قالمب گمروههماي علمت معلمولي ،تصممي گيرنمده را در شمرايط
مناسبتري از درك روابط قرار ميدهد .اين موضو سبب شناخت بيشتري
از جايگاه عوامل و نقشي كه در جريان تأريرگذاري متقابل دارند ،ميشود.
پنج مرحله براي انجام تكنيك ديمتل شناسايي كردهاند:
 .1تشكيل ماتري ارتباط مستقي ( :)Mزماني كه از ديگاه چند نفر استفاده ميشمود ،از
ميانگين ساده نررات استفاده شده و  Mرا تشكيل ميدهي .
ارتباط مستقي N = K*M :

 .2نرمالكردن ماتري
كه در اين رابطه k ،به صورت زير محاسبه مي شود .ابتدا جم تمامي سطرها و ستونهما
محاسبه ميشود .معكو بزرگترين عدد ،سطر و ستون  kرا تشكيل ميدهد.

 .3محاسبه ماتري

ارتباط كامل

 .4ايجاد نمودار علي

1

 جم عناصر هر سطر ( )Dبراي همر عاممل نشمانگر ميمزان تأريرگمذاري آن
عامل بر عاملهاي ديگر سيست است (ميزان تأريرگذاري متغيرها).
1. causal diagram
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 جم عناصر ستون ( )Rبراي هر عامل نشانگر ميزان تأريرپمذيري آن عاممل
از عاملهاي ديگر سيست است (ميزان تأريرپذيري متغيرها).

 بنابراين ،بردار افقي ( )D + Rميزان تأرير و تأرر عامل مورد نرر در سيست
است .به بيان ديگر ،هرچمه مقمدار  D + Rعماملي بيشمتر باشمد ،آن عاممل
تعامل بيشتري با عوامل ديگر سيست دارد.

 بردار عمودي ( )D - Rقدرت تأريرگذاري هر عامل را نشان ميدهد .بههمور
كلي اگر  D-Rمثبت باشد ،متغير يك متغير علي محسوب ممي شمود و اگمر
منفي باشد ،معلول محسوب ميشود.

 در نهايت ،يك دستگاه مختصات دكارتي ترسي مي شمود .در ايمن دسمتگاه
محور هولي مقادير  D + Rو محور عرضي براسما  D - Rاسمت .موقعيمت
همر عاممل بما نقطمهاي بمه مختصمات ( )D + R, D - Rدر دسمتگاه معمين
ميشود .به اين ترتيب يك نمودار گرافيكي نيز بهدست خواهد آمد.

شکث  .3نممدلر الو

 .5محاسبه آستانه روابط
براي تعيين نقشه روابط شبكه بايد ارزم آستانه محاسبه شود .با اين روم مميتموان از
روابط جزئي صر نرر كرده و شبكه روابط قابل اعتنا را ترسمي كمرد .تنهما روابطمي كمه
مقادير آنها در ماتري  Tاز مقدار آستانه بزرگتر باشمد ،در نقشمه روابمط شمبكه نممايش
1

1. NRM
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داده خواهد شد(تي انر .1)2007 ،براي محاسبه مقدار آسمتانه روابمط كمافي اسمت تما
ميانگين مقادير ماتري  Tمحاسبه شود .پ از آنكه شدت آستانه تعيمين شمد ،تممامي
مقادير ماتري  Tكه كوچكتر از آستانه باشد ،صفر شده يعنمي آن رابطمه علمي در نرمر
گرفته نميشود.
پ سشهاع پژ هش

 عوامل مبرر بر بر توسعهنيافتگي اقتصاد ايران كدامند؟

 وزن هر يك از عوامل مبرر بر توسعهنيافتگي اقتصاد ايران چگونه است؟

 رتبه بندي هر يك از عوامل مبرر بمر توسمعه نيمافتگي اقتصماد ايمران از ديمدگاه
خبرگان چگونه است؟

 ميزان تأريرپذيري و تأريرگذاري عوامل مبرر بر توسعهنيافتگي اقتصماد ايمران از
ديدگاه خبرگان چگونه است؟

ر ش پژ هش

اين پهوهش ،توصيفي و از نو پيمايشي بوده كه مبتني بر الگوريت تصمي گيري تحليل
شبكه اي و ديمتل است .روم گردآوري دادهها ،كتابخانهاي و ميداني است .بدين منرور،
ت م ميكني  ،وض موجود را بي هي پيش داوري توصيف كني  .اه عمات ممورد نيماز
براي اين پهوهش در دو مرحله گردآوري شدند؛ مرحله نخست ،اه عمات كتابخانمهاي و
مرحله دوم ،مطالعات ميداني را شامل مي شود .جامعه آماري ،كارشناسمان و خبرگمان در
حوزه اقتصاد است كه تعداد  10نفر خبره را در نرر گرفتهاي .
تجز

تحلیث دلدهها

پ از گردآوري دادههاي پهوهش با اسمتفاده از ابمزار مناسمب ،نوبمت آن اسمت كمه بما
بهرهگيري از تكنيك هاي آماري مناسب كه با روم پمهوهش و نمو متغيرهما سمازگاري
دارد ،دادههاي گردآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نموده و فرضيات پمهوهش
را آزمون كني تا سرانجام بتوان راهحلي براي پرسشي كه ت شي نرام مند براي به دست
آوردن آن كرده اي  ،بيابي (خاكي .)1386 ،براي حل مسأله هاي تصممي گيمري گروهمي
1. Tzeng
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روم هاي زيادي مانند مجمو ساده وزن داده شده ،وزندهي نمايي افزاينده ،شباهت به
نقطه ايدهآل (تاپسي ) ،ديمتل ،فرآيند تحليل شبكهاي دادهها و فرآيند تحليمل سلسمله
مراتبي وجود دارد .پ از بررسي كاربرد رومهاي يادشده به ايمن نتيجمه رسميدي كمه
براي يافتن روابط علي بين عوامل و رتبهبندي آنها رومهاي ديمتل و تحليمل شمبكهاي
دادهها ) (ANPبراي اين پهوهش مناسب ترين گزينه است .با توجه بمه ماهيمت پمهوهش
كه از شاخص هاي مختلف تشكيل شمده اسمت ،تكنيمك ديمتمل قمادر بمه دسمتهبنمدي،
اولويت بندي و ميزان تأريرگذاري و تأريرپمذيري شماخصهماي توسمعهنيمافتگي بمر روي
يكديگر بوده و توانايي انتخاب بين گزينهها بر اسا تأريرگذارترين شاخص را دارد.
با توجه به محيط بسيار پويا در محيط اقتصماد ايمران امكمان نررسمنجي بمه صمورت
قطعي از دقت پهوهش ميكاهد؛ بنابراين ،تمام محاسبات و رومها را با متغيرهاي فمازي
انجام دادي  .در اين پهوهش از نمرمافزارهماي  Super Decisions ،SPSSو  Excelبمراي
تجزيه و تحليل اه عات استفاده كردهاي  .مسمأله ممورد بررسمي داراي  5شماخص و 20
زير شاخص به شر شمكل 4بموده كمه از ادبيمات موضمو مربوهمه و بررسمي اه عمات
هبقهبنديشده استخراج كردهاي  .از ميان شاخصهاي موجود مبررترينها را بمه وسميله
توزي و تكميل پرسشنامه يك انتخاب كردي  .پرسشنامه را بين خبرگان توزيم كمرده و
پ از تكميل پرسشنامهها و روم غربالگري از هريق وزندهي به شاخصها ،رتبهبنمدي
زيرشاخص ها را به وسيله روم تحليل شمبكهاي فمازي مثلثمي انجمام داده و تعمدادي از
زيرشاخصهاي ك اهميت را حمذ كمردي  .در روم پيشمنهادي بمراي تحليمل روابمط
غيرملمو و توصيفي بين عوامل پيچيده درگير در توسعهنيافتگي از تهيه نگاشت روابط
شبكهاي به وسيله روم ديمتل استفاده كرده ،سپ  ،وزنهاي هر يك از عوامل توسمط
تحليل شبكهاي را بر مبناي نگاشت روابط شبكه مشخص كمردي  .در پرسشمنامه  2كمه
بين  10خبره توزي شد ،تمام ارتباهات ميان شاخصها را اندازهگيري و توسط نمرمافمزار
 Super Decisionsوزن هر شاخص را محاسبه كردي .
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شکث  .4درخت سلسل

لتبو امل ث

ب تمسع نیافتگو

در گممام نخسممت معيارهمما و زيرمعيارهمماي مطالعممه را شناسممايي و انتخمماب كممردي .
معيارهاي اصلي مطالعه عبارتند از :عوامل مديريتي ،فرهنگمي ،جامعمه ،سياسمي و ممالي.
براي هريك از معيارهاي اصلي زيرمعيارهايي شناسايي كردي  .در مجمو  5 ،معيار و 20
زيرمعيار استفاده كردي  .در گام بعدي دستيابي به اولويت هاي نهايي هريك از شاخصها
با رويكرد تركيبي  ANP-DEMATELمستلزم هي چهار گام اصلي است:
 گام نخست :مقايسه زوجي معيارهاي اصلي براسا
 گام دو :شناسايي روابط بين معيارهاي اصلي،

هد ،
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 گام سه :مقايسه زوجي عناصر هريك از معيارهاي اصلي،
 گام چهار :شناسايي روابط بين شاخصهاي نهايي.

خروجي هريك از گام هاي بماال را در يمك مماتري گسمترده بمه نمام سموپرماتري
ناموزون يا اوليه قرار داده ميدهي  .بمراي مقايسمه زوجمي عناصمر از مقيما نمه درجمه
ساعتي استفاده كردهاي  .مقيا نه درجه ساعتي توسمط تومما سماعتي واضم نرريمه
تحليل سلسله مراتبي ارائه شده است .همچنين ،در اين مطالعه براي كميكردن مقمادير
از رويكرد فازي استفاده كردهاي  .مقيا فازي متناظر را بما نمه درجمه سماعتي در روم
فرايند تحليل شبكه فازي استفاده كردهاي .
براي انجام تحليل شبكه نخست معيارهاي اصلي را براسا هد بمهصمورت زوجمي
مقايسه كردي  .در اين مطالعه  5معيار اصملي وجمود دارد ،بنمابراين ،ده مقايسمه صمورت
گرفته است .براي اين منرور از نرر گروهي از خبرگان استفاده كردهاي  .نتايج گمردآوري
ديدگاه خبرگان در مقايسه معيارهاي اصلي را در جدول  ،1ارائه كردهاي .
ج ل  .1فازعسازع قا س ز جو عیارهاع لصلو
خب گان

C1-C2

C1-C3

C1-C4

C1-C5

C2-C3

C2-C4

C2-C5

C3-C4

C3-C5

C4-C5

A1
A2
A3

)(4, 5, 6
)(2, 3, 4
)(3, 4, 5

)(0.14, 0.17, 0.2
)(0.25, 0.33, 0.5
)(5, 6, 7

)(6, 7, 8
)(0.33, 0.5, 1
)(2, 3, 4

)(2, 3, 4
)(3, 4, 5
)(1, 2, 3

)(0.14, 0.17, 0.2
)(0.25, 0.33, 0.5
)(3, 4, 5

)(0.25, 0.33, 0.5

)(0.2, 0.25, 0.33

)(0.33, 0.5, 1

)(1, 1, 1
)(0.25, 0.33, 0.5

)(0.13, 0.14, 0.17

)(5, 6, 7

)(1, 1, 1
)(0.17, 0.2, 0.25

)(0.14, 0.17, 0.2

)(6, 7, 8

)(6, 7, 8

)(0.2, 0.25, 0.33
)(1, 1, 1
)(0.2, 0.25, 0.33
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خب گان

C1-C2

C1-C3

C1-C4

C1-C5

C2-C3

C2-C4

C2-C5

C3-C4

C3-C5

C4-C5

A4

)(3, 4, 5

)(2, 3, 4

)(4, 5, 6

)(1, 1, 1

)(0.17, 0.2, 0.25

)(0.2, 0.25, 0.33

)(0.14, 0.17, 0.2

)(0.33, 0.5, 1

)(3, 4, 5

)(3, 4, 5

A5

)(4, 5, 6

)(0.25, 0.33, 0.5

)(4, 5, 6

)(1, 1, 1

)(0.17, 0.2, 0.25

)(1, 1, 1

)(2, 3, 4

)(0.33, 0.5, 1

)(2, 3, 4

)(3, 4, 5

A6

)(4, 5, 6

)(2, 3, 4

)(6, 7, 8

)(1, 1, 1

)(0.2, 0.25, 0.33

)(0.14, 0.17, 0.2

)(0.2, 0.25, 0.33

)(3, 4, 5

)(1, 2, 3

)(0.33, 0.5, 1

A7

)(7, 8, 9

)(0.2, 0.25, 0.33

)(0, 0, 0

)(0.2, 0.25, 0.33

)(1, 2, 3

)(3, 4, 5

)(5, 6, 7

)(5, 6, 7

)(1, 1, 1

)(0, 0, 0

A8

)(6, 7, 8

)(0.17, 0.2, 0.25

)(5, 6, 7

)(1, 1, 1

)(0.14, 0.17, 0.2

)(1, 1, 1

)(0.2, 0.25, 0.33

)(6, 7, 8

)(6, 7, 8

)(1, 1, 1

A9

)(7, 8, 9

)(0.17, 0.2, 0.25

)(4, 5, 6

)(1, 2, 3

)(0.14, 0.17, 0.2

)(0.17, 0.2, 0.25

)(0.25, 0.33, 0.5

)(5, 6, 7

)(6, 7, 8

)(1, 2, 3

A10

)(6, 7, 8

)(0.17, 0.2, 0.25

)(0.33, 0.5, 1

)(2, 3, 4

)(0.17, 0.2, 0.25

)(0.14, 0.17, 0.2

)(0.2, 0.25, 0.33

)(4, 5, 6

)(4, 5, 6

)(0.2, 0.25, 0.33
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پ از گردآوري ديدگاه خبرگان با هيف نمه درجمه سماعتي و فمازيسمازي ديمدگاه
خبرگان ،با استفاده از ميانگين فازي بمه تجميم ديمدگاه خبرگمان اقمدام كمردي  .بمراي
محاسبه ميانگين نررات  nپاسخدهنده ،ميانگين فازي را بهصورت زير محاسبه ميكني :

)Fi = (li, mi, ui

 l  l  ...  ln m1  m2  ...mn u1  u2  ...  un 
fuzzyaverage   1 2
,
,

n
n
n


با استفاده از ميانگين فازي ديدگاه خبرگان ،ماتري
نمايش دادهاي .

مقايسه زوجي را در جمدول ،2

ج ل  .2ج ل قا س ز جو ل لم ت عیارهاع لصلو پژ هش
C1

C2

C3

C4

C5

C1

)(1, 1, 1

)(4.6, 5.6, 6.6

)(1.03, 1.37, 1.73

)(3.52, 4.33, 5.22

)(1.32, 1.83, 2.33

C2

)(0.15, 0.18, 0.22

)(1, 1, 1

)(0.54, 0.77, 1.02

)(0.72, 0.85, 1

)(0.85, 1.08, 1.34

C5

)(0.43, 0.55, 0.76

C3
C4

)(0.19, 0.23, 0.28

)(1, 1.18, 1.4
)(0.75, 0.92, 1.18

)(0.58, 0.73, 0.97

)(0.98, 1.3, 1.86

)(1, 1, 1
)(0.2, 0.24, 0.29
)(0.23, 0.27, 0.33

)(3.5, 4.25, 5.1
)(1, 1, 1
)(0.91, 0.68, 0.91

)(3.02, 3.72, 4.43
)(1.1, 1.47, 1.89
)(1, 1, 1
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پ از تشكيل ماتري مقايسه هاي زوجي ،بردار ويمهه را محاسمبه مميكنمي  .ابتمدا
جم فازي هر سطر را محاسبه ميكني .

∑𝑛𝑛j=1 Mgj 1

براي مثال ،بسط فازي جم عناصر معيار نخست پهوهش بهصورت زير خواهد بود:

= ∑9j=1 Mgj 1
)(1, 1, 1)⨁(4.6, 5.6, 6.6)⨁(1.03, 1.37, 1.73)⨁(3.52, 4.33, 5.22)⨁(1.32, 1.83, 2.33
)= (11.473, 14.127, 16.884

بنابراين ،بسط فازي ترجيحات هريك از معيارهاي اصلي بهصورت زير خواهد بود:
)= (11.473, 14.127, 16.884

j

)= (3.251, 3.873, 4.574

j

)= (9.077, 11.002, 13.350

j

)= (3.493, 4.121, 4.857

j

)= (3.307, 3.421, 4.177

j

Mg1
Mg2
Mg3
Mg4
Mg5

5

j=1
5
j=2
5
j=3
5
j=4
5
j=5

∑
∑
∑
∑
∑

سپ  ،جم فازي مجمو عناصر ستون ترجيحات را محاسبه ميكني :

𝑗𝑗𝑔𝑔𝑀𝑀 ∑n𝑖𝑖=1 ∑n𝑗𝑗=1

مجمو عناصر ستون ترجيحات معيارهاي اصلي به صورت زير خواهد بود:

)∑5i=1 ∑5j=1 Mgj = (30.601, 36.545, 43.843

براي نرمال سازي ترجيحات هر معيار ،بايد مجمو مقادير آن معيار بر مجمو تمامي
ترجيحات (عناصر ستون) تقسي شود .چون مقادير فازي هستند ،بنابراين ،جمم فمازي
هر سطر در معكو مجمو ضرب ميشود .معكو مجمو بايد محاسبه شود.

)F1 -1 = (1/u1, 1/m1, 1/l1
𝑗𝑗
)(∑n𝑖𝑖=1 ∑n𝑗𝑗=1 𝑀𝑀𝑔𝑔 )−1 = (0.023, 0.027, 0.033
𝑗𝑗

S𝑘𝑘 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑀𝑀 ∗ (∑n𝑖𝑖=1 ∑n𝑗𝑗=1 𝑀𝑀𝑔𝑔 )−1
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بنابراين ،نتايج نرمالسازي مقادير بهدست آمده به صورت زير خواهد بود:
)(0.262, 0.387, 0.552

j

)(0.074, 0.106, 0.149

j

)(0.207, 0.301, 0.436

j

)(0.080, 0.113, 0.159

j

)(0.075, 0.094, 0.136

j

= Mg1
= Mg2
= Mg3
= Mg4
= Mg5

5

∑

j=1
5

∑

j=2
5

∑

j=3
5

∑

j=4
5

∑

j=5

هر يك از مقادير بهدستآمده وزن فازي و نرمال شمده مربموط بمه معيارهماي اصملي
هستند .براي فازيزدايي مقادير بهدست آممده رومهماي متنموعي وجمود دارد .يكمي از
رومهاي مورد استفاده براي فازيزدايي و محاسبه عدد كريسپ اسمتفاده از روم مركمز
سطح است .نرر به سادگي درك روم مركز سطح بهمنرور محاسبات كريسپ در اداممه
از اين روم براي فازيزدايي استفاده كردهاي  .فازيزدايي براي محاسبه عدد كريسپ بمه
صورت زير است:
l mu
3
l  2m  u

4
l  4m  u

6

x1max 

}

2
3
x1max , xmax
, xmax

ج ل  .3فازعزدل و ل زلن ن ال حاسب ش ه تغی هاع لصلو
Crisp

X1max

X2max

X3max

Deffuzy

C1

0.400

0.397

0.393

0.400

C2
C3
C4
C5

0.110
0.315
0.117
0.102

0.311
0.116

0.100

3
xmax

{ Crisp number = Z* = max

محاسبات انجام شده براي تعيين اولويت معيارهاي اصلي به صورت زير است:

0.109

2
xmax

0.108
0.308
0.115
0.098

0.110
0.315
0.117
0.102
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بود.

بر اسا

اه عات جدول  ،3بردار ويهه اولويت معيارهاي اصلي به صورت  W1خواهمد

بر اسا

بردار ويهه بهدست آمده:

 معيار عوامل مديريتي با وزن  0/400از بيشترين اولويت برخوردار است.
 معيار عوامل فرهنگي با وزن  0/315در اولويت دوم قرار دارد.
 معيار عوامل سياسي با وزن  0/117در اولويت سوم قرار دارد.

 معيار عوامل جامعه با وزن  0/110در اولويت چهارم قرار دارد.

 معيار عوامل مالي با وزن  0/102از كمترين اولويت برخوردار است.

نر ناسازگاري مقايسههاي انجام شده  0/04بهدست آمده كه كوچكتر از  0/1اسمت،
بنابراين ،ميتوان به مقايسههاي انجام شده اعتماد كرد.
بر اسا مدل پهوهش ،گام دوم ،محاسبه روابط دروني معيارهاي اصلي است .به ايمن
ترتيب ،ماتري روابط معيارهاي اصلي به دست خواهد آمد .براي انعكا روابمط درونمي
ميان معيارهاي اصلي از تكنيك ديمتل فازي استفاده كردهاي ؛ بههوري كمه متخصصمان
قادرند با تسلط بيشتري به بيان نررات خود در رابطه با ارمرات (جهمت و شمدت ارمرات)
ميان عوامل بپردازند .گفتنمياسمت كمه مماتري حاصمله از تكنيمك ديماتمل (مماتري
ارتباهات داخلي) ،ه رابطه علي و معلولي بين عوامل را نشان ميدهد و ه اررپذيري و
اررگذاري متغيرها را نمايش ميدهد.
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ج ل .4للگمع ر لبط الو شاخصهاع تمسع نیافتگو
امل ث

تو

امل ث سیاسو

امل ث ف هنگو
امل ث جا ع

امل ث الو

D

R

D+R

D-R

4.199

3.791

7.990

0.408

3.111

4.353

7.465

-1.242

4.619

3.170

7.789

1.449

3.385

3.909

7.294

-0.524

3.563

3.653

7.216

-0.090

در جدول  ،4جم عناصر هر سطر ) (Dنشان دهنده ميزان تأريرگذاري آن عاممل بمر
عاملهاي ديگر است .براين اسا  ،معيار عوامل مرتبط با شغل از بيشمترين تأريرگمذاري
برخوردار است .معيار عوامل سازماني در جايگاه دوم قرار دارد .عوامل محيطي و فيزيكمي
و عوامل مديريتي با تأريرگذاري تقريباً مشابه در جايگاه بعدي قرار دارنمد .معيمار عواممل
فردي نيز كمترين تأريرگذاري را دارد.
 جم عناصر ستون ) (Rبراي هر عامل نشاندهنمده ميمزان تأريرپمذيري آن
عامل از عامل هاي ديگر است .براين اسا  ،معيار عوامل سياسمي از ميمزان
تأريرپذيري بسميار زيمادي برخموردار اسمت .معيمار فرهنگمي نيمز كمتمرين
تأريرپذيري را از عاملهاي ديگر دارد.

 بردار افقي ) ،(D+Rميزان تأرير و تأرر عامل مورد نرر در سيست است .بمه
بيان ديگر ،هرچه مقدار  D+Rعاملي بيشتر باشد ،آن عامل تعامل بيشمتري
با عاملهاي ديگر دارد .براين اسا  ،معيار عوامل مديريتي بيشترين تعاممل
را با معيارهاي ديگر مورد مطالعه دارد .معيار عوامل مالي از كمترين تعاممل
با متغيرهاي ديگر برخوردار است.

 بردار عمودي ) ،(D-Rقدرت تأريرگذاري هر عامل را نشان ميدهد .بمههمور
كلي اگر  D-Rمثبت باشد ،متغير يك متغير علي محسوب مميشمود و اگمر
منفي باشد ،معلمول محسموب ممي شمود .در ايمن ممدل متغيرهماي عواممل
مديريتي و عوامل فرهنگمي متغيمر علمي بموده و متغيرهماي ديگمر معلمول
هستند.
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شکث  .4نمودار علي پهوهش
ج ل .5للگمع ر لبط الو ز شاخصهاع تمسع نیافتگو
شاخصها

رشد بيرويه جمعيت

محدوديتهاي ذاتي و ساختي
محدوديتهاي نيروي انساني ماهر
موان فرهنگي
ناكارآمدي در استفاده از كمكهاي تكنيكي
كشورهاي توسعهيافته
برخورد تاريخي
وابستگي به نفت
عدم كارآيي دولتها
رابطه استعماري
كمبود امكانات مالي ،سرمايه و تخصّص
نبود برنامهريزي درست
تجارت جهاني
فرار مغزها
بي توجهي به پهوهش هاي علمي و تكنولو يك
كمبود مناب
جهل و بيسوادي
عدم استفاده بهينه از مناب هبيعي
دوگانگي اقتصادي و فرهنگي
ضعف مديريت

D

R

D+R

D-R

7.843

7.426

15.269

0.417

7.000
7.288
7.933

14.292
14.833
15.354

0.292
0.257
-0.513

7.292
7.545
7.421
7.627

6.798

14.425

0.829

7.324
7.109
7.636
7.314
7.529
7.859
7.309
7.725
7.850
7.003
7.418
7.636
7.321
7.942

7.313
8.262
7.395
7.520
7.438
8.479
7.623
7.559
7.226
7.226
7.934
7.756
8.187
7.543

14.637
15.371
15.031
14.833
14.967
16.339
14.932
15.284
15.076
14.229
15.352
15.392
15.508
15.486

0.011
-1.152
0.240
-0.206
0.091
-0.620
-0.314
0.166
0.624
-0.223
-0.516
-0.120
-0.866
0.399

در جدول  ،5جم عناصر هر سطر ) (Dنشان دهنده ميزان تأريرگذاري آن عاممل بمر
عامل هاي ديگر است .براين اسما  ،شماخص ضمعف ممديريت از بيشمترين تأريرگمذاري
برخوردار است .معيارهاي نبود برنامهريزي درست ،بيتوجهي بمه پمهوهشهماي علممي و
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تكنولو ي با تأريرگذاري مشابه در جايگاه هاي بعدي قرار دارنمد .شماخص كمبمود منماب
كاري نيز كمترين تأريرگذاري را دارد.
 جم عناصر ستون ) (Rبراي هر عامل نشاندهنده ميزان تأريرپمذيري آن عاممل ازعامل هاي ديگر است .براين اسا  ،نبود برنامهريزي درست از ميزان تأريرپمذيري بسميار
زيادي نيز برخوردار است .وابستگي به نفت در رتبه دوم تأريرپذيري قرار دارد .دوگمانگي
اقتصادي و فرهنگي نيز تأريرپذيري بااليي دارند .از سوي ديگر ،محمدوديتهماي ذاتمي و
ساختي كمترين تأريرپذيري را از معيارهاي ديگر دارند.
 بردار افقي ) ،(D + Rميزان تأرير و تأرر عامل مورد نرر است .به بيان ديگر،
هرچه مقمدار  D + Rعماملي بيشمتر باشمد ،آن عاممل تعاممل بيشمتري بما
عاملهاي ديگر دارد .براين اسا  ،نبود برنامهريزي درست بيشترين تعاممل
را با معيارهاي ديگر مورد مطالعه دارد .كمبود منماب از كمتمرين تعاممل بما
متغيرهاي ديگر برخوردار است.
 بردار عمودي ) ،(D - Rقدرت تأريرگذاري هر عامل را نشان ميدهد .بههور
كلي اگر  D - Rمثبت باشد ،متغير يك متغير علي محسوب ميشمود و اگمر
منفي باشد ،معلول محسوب ميشود.

شکث  .5نممدلر الو ز شاخصهاع تمسع نیافتگو

نتیج گی ع

در دهه هاي اخير شاهد الگوسمازي هماي گونماگون از كشمورهاي بمه اصمط پيشمرفته
بودهاي كه هر بار به دليل ماهيت حكومت و دولتها الگوهايي را برگزيدهايم كمه هرگمز
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نتوانستي خودمان باشي  .سفرهاي روشنفكران ايراني به اروپما از يمك سموي و شكسمت
پيدرپي در مقابل قدرت خارجي از سوي ديگر ،باعث امواج تازهاي براي ايجماد تحموالت
سياسي و اجتماعي گوناگوني شده اند كه هرگمز بمه عماملي بمراي توسمعه تبمديل نشمد.
توسعهيافتگي رابطه اي ب نزديك با نو ابمزار توليمد دارد .آن گمروه از كشمورهاي تمازه
استق ل يافته كه داراي مشخصات مشتركي از قبيل درآمد سرانه اندك ،پايينبودن سه
توليدات صنعتي در كل توليد ،رشد ناكافي ،توليد ملي در كنار رشد سري جمعيت و بمه
هور كلي فقر نسبي هستند ،واجد شرايط توسعه نيافتگي توصيف ميشوند .بدين ترتيب،
عقب ماندگي عموماً به واسطه شاخصهاي آماري شناخته ميشود.
البته در اين كه نحوه توزي قدرت و توليد جهاني بين ملل مختلمف بمارزترين نممود
تقسي جهان به دو قطب توسعهيافته و عقب مانده اسمت ،ترديمدي نمميتموان داشمت و
اينكه درمان توسعه نيافتگي به افزايش توليد و مصر سرانه منجمر خواهمد شمد ،اممري
بديهي است؛ اما بدون شمناخت پديمده توسمعهنيمافتگي در ابعماد گونماگون آن و كشمف
ماهيت جامعه عقبمانده به عنوان يك مجموعه مشخص بررسي علمي نخواهمد توانسمت
راه حلي اساسي براي مشك ت اين ملل ارائه دهد .اين واقعيت به روشني از مطالعه تاريخ
«برنامه ريزي توسعه» در كشورهاي مختلمف و اسمتمرار و تعميمق شمكا بمين ممالمك
پيشرفته و عقبمانده قابل استنباط است .بنابراين ،نخستين گام در راه مبارزه بما ظمواهر
(عقب ماندگي -يعني فقر ،بحران هماي مسمتمر اجتمماعي ،بميربماتي سياسمي ،فسماد و
بيماري هاي فرهنگي) يافتن پاسمخ مسمتدل بمه ايمن پرسمش اصملي اسمت كمه جامعمه
عقبمانده به عنوان يك پديدة تاريخي چه مشخصاتي دارنمد؟ بمه بيمان ديگمر ،سماختار،
كاركردها و تاريخ جامعه عقبمانده چه موارد هستند؟
هر جامعه توسعه نيافته به علت كمبود درآمد سرانه گرفتمار بمه اصمط «دور باهمل
فقر» است؛ زيرا افرادي كه درآمدشان تكافوي مصر شان را نميكند ،نميتوانند قسمتي
از آن را پ انداز و سرمايهگذاري كنند .در نتيجه ،امكان رشد درآمد آنان وجود ندارنمد و
اين به نوبه خود به كمبود پ انداز و سرمايهگذاري منجر ميشود ،اما آيما تممام اعضماي
جامعه عقبمانده به يك اندازه فقيرند؟
به يقين ،چنين نيست و به روشني نشان داده شده كه ميمزان نمابرابري اقتصمادي در
درآممد و رمروت در ممالمك
جامعه عقب مانده بمههمرز حيمرت آوري بيشمتر از اخمت
پيشرفته است .نابرابري درآمد به معني فقر مفرط تموده هاسمت و اينكمه گروهمي انمدك
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داراي رروت بسيار هستند ،به اين معناست كه قادرند به بهايي نازل كار مورد نيماز بمراي
توليد كاال را خريداري كنند .در چارچوب اقتصاد بينالملل هي كشوري نميتوانمد خمود
را ايزوله نگه دارد .روز بمه روز تكنولمو ي پيشمرفت مميكنمد .روز بمه روز هم نيازهماي
اجتماعي كشورهاي در حال توسعه افزوده مي شود و همين اممر بمه كشمورهاي صمنعتي
فرصت استثمار اين قبيل كشورها را مي دهد .مفهوم توسعه خمود از گذشمته تماكنون در
حال توسعه بوده است .اين مفهموم در قالمب اصمط حاتي تركيبمي همچمون كشمورهاي
توسعهيافته ،كشورهاي در حال توسعه و برنامههاي توسعه نيمز بمهكمار مميرود و در همر
مورد مي تواند معنماي خاصمي را افماده كنمد .بمدين روي ،بايمد بما ممروري بمه معماني و
برداشتهاي مختلف از اين مفهوم ،حوزه معنايي آن را مشخص سازي .
يافتممههمماي پممهوهش نشممان ممميدهممد كممه در ب مين شمماخصهمماي اصمملي مممبرر بممر
توسعهنيافتگي ،عوامل مديريتي ،بيشترين تأرير را بر توسعهنيافتگي دارد و شماخصهماي
عوامل فرهنگي ،عوامل سياسي ،عوامل جامعه و عوامل مالي در اولويتهماي بعمدي قمرار
دارند .همچنين ،با توجه به مشخصشدن وزن اهميت هر يك از زيرشاخصهما ،شماخص
ضعف مديريت از بيشترين تأريرگمذاري برخموردار اسمت .معيارهماي نبمود برناممهريمزي
درست ،بيتوجهي به پهوهشهاي علمي و تكنولو ي با تأريرگذاري مشابه در جايگاههاي
بعدي قرار دارند و شاخص كمبود مناب كاري نيز كمترين تأريرگذاري را دارد.
لرلئ پیشنهادها

به منرور بهتر نمودن وضعيت كشور مي توان راهكارهماي زيمر را ارائمه نممود :تم م در
جهت انطباق برنامهريزي بخشي با نرام برنامهريزي فضمايي؛ تقويمت و شمفافيت نرمام و
روم برنامهريزي و نيمز همدايت و ممديريت درسمت آن در سمطح كشمور؛ بهبمود رونمد
برنامممهريممزي در تمممام سممطو و بايگمماني نشممدن هممر همماي توسممعه و عمممران؛ اتخمماذ
استراتهيهاي محروميتزدايي؛ كنترل جمعيت به منرور ايجاد تناسب بين ظرفيتهما و
پتانسيلهاي موجود در كشور با جمعيت آن؛ بررسي و شناخت نقاط ضمعف و شناسمايي
شاخصهايي كه در كشور توسعهنيافته در سطح پايينتري قمرار دارنمد تما بتموان از ايمن
هريق بينش و روشنگريهاي الزم براي تقويت و تسري محورهاي توسمعه كشمور را بمه
مسئوالن و برنامهريزان ارائه نمود؛ گسترم فضاها و امكانات متناسب با تراك جمعيتمي؛
با توجه به وضعيت رو به كاهش نسبت جمعيمت روسمتايي بمه كمل جمعيمت ،پيشمنهاد
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ميشود كه براي فراه سازي مطلوبيت و ماندگاري توسمعه در نقماط روسمتايي اقمدامات
اساسي ،به ويهه از هريق اجراي برنامههاي عمراني صمورت گيمرد؛ برناممهريمزي اساسمي
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